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Yttrande över samrådshandling angående
Detaljplan för del av Postmästaren 2 m.fl . fastigheter, Bostäder på
Floravägen i Nynäshamn, Nynäshamns kommun
Bakgrund
Sorundanet Nynäshamns kommunparti har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter
på rubricerad handling. Vi välkomnar kommunens ambition att förtäta Nynäshamns tätort vilket är fastslaget i
översiktsplanen.

Översiktsplanen fastslår 3-4 våningar
Översiktsplanen fastslår att bebyggelsen i tätorten inte skall vara högre än 3-4 våningar. Det föreslagna huset
är 7 våningar vilket således är 3-4 våningar för mycket. Även om översiktsplanen inte är tvingande, är det ur
demokratiskt perspektiv bra att följa den, eftersom kommuninvånarna åtminstone till viss del har haft
möjlighet att påverkar översiktsplanen. Att huset ligger nästan granne med det ännu högre nämndhuset
ursäktar inte de extra våningarna. De anslutande husen har 4 våningar och det vore lämpligt att det här huset
också får det.
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Anpassning till befintlig arkitektur
Det föreslagna huset har en helt annan arkitektonisk gestaltning än de angränsande husen vilket inte känns
lyckat. Vi förstår att man vill skapa maximal volym av den tillgängliga ytan där till och med trottoarens bredd
tas i anspråk vilket vi inte har några invändningar mot. Vi tror dock att en i sammanhanget bättre anpassad
gestaltning skulle ge ett attraktivare hus och gaturum.

I
nsamling och hantering av mat och toalettavfall
Vi föreslår att huset förbereds för ett system för insamling och hantering av mat- och toalettavfall, vilket är en
viktig åtgärd för en hållbar stadsutveckling. Fördelarna med att ta tillvara matavfall och separera toalettavfall
är en minskad miljöbelastning, en minskad vattenförbrukning och en möjlighet att producera biogas. Vi
menar att det är viktigt att förbereda dagens hus för morgondagens krav och utmaningar; husen kommer i
många fall stå kvar om hundra år. Att förbereda huset för insamling och hantering av mat- och toalettavfall
kan göras på olika sätt och bedöms inte ha en avgörande inverkan på produktionskostnaden.

Acke Rising
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